Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu
common.xsd (rok 2020)

Ohlašovací povinnost: Definice „common.xsd“ popisuje pole společná pro všechna hlášení
Formulář:

Všechny ohlašovací povinnosti podávané prostřednictvím ISPOP

Verze datové struktury a datového formátu elektronického dokumentu: common.xsd
Verze komentáře datového standardu: 1.1

Datum vydání komentáře: 30. 6. 2020
Datum revize komentáře DS: 14. 8. 2020

Ohlašovací rok: 2020 pro zpětně ohlašované evidence či poplatkové přiznání, 2021 pro průběžné
evidence
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Popis změn oproti verzi 1.0:
- Rozšíření komentáře o společné elementy pro poplatkové přiznání za rok 2020 (F_VOD_PV,
F_VOD_OV)
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Řádné/Doplněné hlášení
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Řádné/doplněné hlášení
Řádné hlášení
Doplněné hlášení
Evidenční číslo řádného hlášení

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

<xsd:complexType
name="RadneDoplneneHlaseniTyp">
<xsd:element name=“radne“
type=“RadneTyp“/>
<xsd:element name="doplnene"
type="DoplneneTyp"/>
<xsd:element name="evidencniCislo"
type="MediumStringTyp"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Uvede se, zda se jedná o řádné hlášení nebo doplněné hlášení.
Doplněné hlášení může být podáno pouze za stejný předmět
hlášení.
V případě doplněného hlášení je povinnost uvést evidenční číslo
řádného hlášení, ke kterému je dané doplněné hlášení zasíláno.

Řádné/Dodatečné/Opravné přiznání
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Řádné/Dodatečné/Opravné přiznání
Řádné přiznání

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

<xsd:complexType
name="RadneOpravneDodatecneHlaseniTyp">
<xsd:element name="radne" type="RadneTyp"
/>

Dodatečné přiznání

<xsd:element name="dodatecne"
type="DoplneneTyp" />

Opravné přiznání

<xsd:element name="opravne"
type="DoplneneTyp" />

Evidenční číslo řádného přiznání

<xsd:element name="evidencniCislo"
type="MediumStringTyp" />
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Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Uvede se, zda se jedná o řádné přiznání nebo opravné nebo
dodatečné.
Dodatečné přiznání může být podáno pouze za stejný předmět
hlášení. Dodatečné přiznání není možné zaslat, pokud neexistuje
přiznání řádné.
Opravné přiznání může být podáno pouze za stejný předmět
hlášení. Opravné přiznání není možné zaslat, pokud neexistuje
přiznání řádné.
V případě dodatečného nebo opravného přiznání je povinnost
uvést evidenční číslo řádného přiznání, ke kterému je dané
dodatečné nebo opravné přiznání zasíláno.
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Adresní údaje
Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích
může být odlišný v závislosti na legislativní
předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

Adresa
Adresa ve struktuře ze základních registrů
státní správy

<xsd:complexType name="AdresaTyp">
<xsd:element name="adresaIszr"
type="AdresaIszrTyp"/>

Adresa, která není ve struktuře základních
registrů státní správy

<xsd:element name="adresaNonIszr"
type="AdresaNonIszrTyp"/>

Adresa, která není ve struktuře základních
registrů státní správy - Adresa v ČR
Adresa, která není ve struktuře základních
registrů státní správy - Adresa zahraniční

<xsd:element name="adresaCr"
type="AdresaCrTyp"/>
<xsd:element name="addressNonCr"
type="AddressNonCrTyp"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Adresu v této struktuře není aktuálně možné užít pro žádnou
ohlašovací povinnost.
Adresa v této struktuře je vyžadována v rámci jednotlivých
ohlašovacích povinností.
Číselníky vztahující se k adrese jsou zveřejněny buď v rámci
číselníků ISPOP nebo se jedná o číselníky vydávané ČÚZK nebo
ČSÚ.
-

Adresní údaje - adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – adresa v ČR
Pole či sekce ve formuláři (popis ve formulářích
může být odlišný v závislosti na legislativní
předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

Adresa v ČR

<xsd:complexType name="AdresaCrTyp">

ZÚJ kód

<xsd:element name="zujKod"
type="ZujTyp" minOccurs="0"/>

ZÚJ název

<xsd:element name="zujNazev"
type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>
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Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

V rámci jednotlivých ohlašovacích povinností musí být vyplněny
údaje požadované složkovou legislativou.
Hodnota KOD z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK) pokud nemá
zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD, jinak hodnota KOD
z číselníku Městské obvody/městské části územně členěných
statutárních měst UI_MOMC (ČÚZK). Hodnota je povinná ve všech
případech ohlašovacích povinností.
Hodnota NAZEV z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK) pokud nemá
zadánu hodnotu v CLENENI_SM_TYP_KOD, jinak hodnota NAZEV
z číselníku Městské obvody/městské části územně členěných
statutárních měst UI_MOMC (ČÚZK).
Hodnota musí odpovídat zadané hodnotě v zujKod.
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IČZÚJ kód

IČZÚJ název
Ulice
PSČ
Kraj název
Kraj kód
Okres název
Okres kód
Číslo domovní
Číslo orientační
Číslo popisné
Kód obce s rozšířenou působností
(ORP)

<xsd:element name="iczujKod"
type="IcZujTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="iczujNazev"
type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ulice"
type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="psc" type="PscTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="krajNazev"
type="Nazev32Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="krajKod"
type="Kod3Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="okresNazev"
type="Nazev48Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="okresKod"
type="Kod4Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="cisloDomovni"
type="CisloDomovniTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="cisloOrientacni"
type="CisloOrientacniTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="cisloPopisne"
type="CisloPopisneTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:simpleType name="OrpTyp">
<xsd:restriction
base="xsd:nonNegativeInteger">
<xsd:pattern value="\d{4}"/>
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Hodnota KOD z číselníku Obce UI_OBCE (ČÚZK), hodnota musí
odpovídat zadané hodnotě v zujKod tj. stejná jako zujKod pokud
byla z číselníku UI_OBCE nebo odpovídající hodnotě OBEC_KOD
v číselníku UI_MOMC (číselník obcí).
Hodnota NAZEV z číselníku Obce UI_OBCE (ČZÚK), hodnota musí
odpovídat zadané hodnotě v iczujKod tj. hodnotě KOD z UI_OBCE.
Hodnota NAZEV z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat
zadané hodnotě v okresKod.
Hodnota NUTS_LAU z číselníku UI_OKRES, hodnota musí odpovídat
zadané hodnotě v iczujKod (vazba číselníku UI_OBEC na
UI_OKRES).
-

Hodnota z číselníku kódů ORP.
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Adresní údaje - adresa, která není ve struktuře základních registrů státní správy – adresa v zahraničí
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Adresa zahraniční
Kód země
Název země
Adresa
Adresa
ZIP kód

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz
jiný vysvětlující dokument

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

<xsd:complexType name="AddressNonCrTyp">
<xsd:element name="countryCode" type="CountryCodeTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="countryName" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="addressLine1" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="addressLine2" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="zipCode" type="ShortStringTyp"
minOccurs="0"/>

Hodnota z číselníku kódů zemí.
Hodnota z číselníku názvů zemí, musí odpovídat
uvedenému kódu země.
-

Identifikace ohlašovatele
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Identifikace ohlašovatele
Identifikátor dle základních
registrů
Identifikátor – IČO
Identifikátor – ISPOP ID

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

<xsd:complexType name="OhlasovatelCommonTyp">
<xsd:element name="ohlasovatelIdentifikatorVyber"
type="OhlasovatelIdentifikatorVyberTyp"/>
<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>
<xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>
<xsd:complexType name="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Subjekt musí být registrován v ISPOP.
Uvede se IČO subjektu.
Uvede se identifikátor přidělený ISPOP.

<xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp" />
Identifikátor – číslo dokladu

Číslo dokladu

<xsd:element name="cisloOP" type="CisloDokladuTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:element name="cisloPasu" type="CisloDokladuTyp"
minOccurs="0" />
<xsd:simpleType name="CisloDokladuTyp">
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Uvede se číslo dokladu – OP nebo pasu.

-
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<xsd:restriction base="NonEmptyStringTyp">
<xsd:maxLength value="9" />

Název

<xsd:element name="ispopNazev" type="LongStringTyp"
minOccurs="0"/>

Adresa

<xsd:element name="ispopAdresa" type="ExtraLongStringTyp"
minOccurs="0"/>

Název subjektu.
V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato
hodnota pouze informační, závazné údaje jsou
v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že
subjekt není v základních registrech, je pole povinné a
jedná se o identifikaci subjektu ohlašovatele.
Adresa subjektu.
V případě, že subjekt je v základních registrech, je tato
hodnota pouze informační, závazné údaje jsou
v základních registrech, pole je nepovinné. V případě, že
subjekt není v základních registrech, je pole povinné a
jedná se o adresu subjektu ohlašovatele.

Identifikace zpracovatele hlášení
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

Zpracovatel hlášení/hlášení vyplnil

<xsd:complexType name="ZpracovatelTyp">

Jméno
Příjmení
Kontakt
Datum

<xsd:element name="jmeno" type="MediumStringTyp"/>
<xsd:element name="prijmeni" type="MediumStringTyp"/>
<xsd:element name="kontakt" type="KontaktTyp"/>
<xsd:element name="datumVyplneni" type="xsd:date" minOccurs="0"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol
obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument

Uvedou se informace o zpracovateli
hlášení
Povinná hodnota.
Povinná hodnota.
Uvede se datum zpracování hlášení

Kontakt
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti
na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

Kontakt

<xsd:complexType name="KontaktTyp">

E-mail

<xsd:element name="email" type="LongStringTyp"/>

Telefon

<xsd:element name="telefon" type="TelefonTyp"/>

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd (rok 2020) verze 1.1

Popis pole včetně automatizovaných kontrol
obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující dokument

Povinná hodnota, e-mail musí být ve
struktuře *@*.*
-
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<xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" />
<xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" />
<xsd:element name="fax" type="FaxTyp" minOccurs="0"/>
Fax

<xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="mobil" type="TelefonMobilTyp" minOccurs="0"/>

Mobilní telefon

<xsd:element name="predvolba" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="cislo" type="ShortStringTyp" minOccurs="0" />

-

-

Údaje o provozovně
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

Základní údaje o provozovně

<xsd:complexType name="ProvozovnaCommonTyp">

Název provozovny

<xsd:element name="nazev" type="LongStringTyp"/>

IČP/číslo provozovny

<xsd:element name="icp" type="MediumStringTyp"/>

Identifikační číslo zařízení (IČZ)

<xsd:simpleType name="ICZTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="CZ[ASULKHEPCJBMTZ](0{4}[19]|0{3}[1-9]\d|0{2}[1-9]\d{2}|0[1-9]\d{3}|[1-9]\d{4})"/>
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Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz
jiný vysvětlující dokument

Název provozovny musí odpovídat pravidlům
nastavených v jednotlivých složkových zákonech.
IČP/číslo provozovny musí odpovídat pravidlům
nastavených v jednotlivých složkových zákonech.
Uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo
příslušným krajským úřadem přiděleno.
Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde
X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo
evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje.
Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha,
S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský,
M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.
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Integrované povolení
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

Integrované povolení – agenda IPPC

<xsd:complexType
name="IntegrovanePovoleniTyp">

PID (IPPC kód zařízení)

<xsd:simpleType name="PIDTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="MZP[A-Z0-9]{9}"/>

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Označení, zda daný provoz/zařízení/provozovna či zdroj má
vydané integrované povolení.
Identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence
Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu
12timístného kódu složený z velkých písmen a čísel. IPPC kód
zařízení je možné nalézt na http://www.mzp.cz/ippc -> "Zařízení".

Údaje o osobě
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

Údaje o osobě

<xsd:complexType name="OsobaCommonType">

IČO
ISPOP ID

<xsd:element name="ic" type="IcTyp"/>
<xsd:element name="ispopId" type="IspopIdTyp"/>
<xsd:element name="identifikaceFyzickeOsoby"
type="IdentifikaceFyzickeOsobyTyp"/>

Identifikátor fyzické osoby

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Uvede se identifikátor ze základních registrů či
z registru ISPOP dle typu subjektu.
-

Přílohy
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný v závislosti na
legislativní předloze)

Typ přílohy

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

<xsd:complexType name="FileDataTyp">

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

Typ reprezentující přílohu -- vložený dokument do hlášení.
Povinnost přílohy je daná v jednotlivých ohlašovacích povinnostech.
V závislosti na velikosti přílohy mohou být omezeny jednotlivé
způsoby podání hlášení dle technických parametrů jednotlivých
služeb.
Pozn. V případě nahrání xml dat do PDF formuláře nedochází
k nahrání přílohy, tu je nutné vkládat samostatně do PDF formuláře.
Element tak je možné využít pouze v případě zaslání přímo xml dat.
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Pojmenování přílohy

Název souboru
MIME Content-Type
Příloha - data

<xsd:element name="formFileKey"
type="MediumStringTyp" minOccurs="0">
<xsd:element name="fileName"
type="LongStringTyp" minOccurs="0">
<xsd:element name="contentTyp"
type="MediumStringTyp" minOccurs="0">
<xsd:element name="data"
type="xsd:base64Binary" minOccurs="0">

Rozlišuje přílohy, pokud by měly stejné jméno souboru. Je
teoreticky možné vložit více stejně
pojmenovaných souborů, pak je vhodné využít tento element a v
rámci dokumentu je unikátně
pojmenovat.
Povinný element v případě přiložení přílohy.
Povinný element v případě přiložení přílohy.

Souřadnice
Pole či sekce ve formuláři (popis ve
formulářích může být odlišný
v závislosti na legislativní předloze)

Příslušný název elementu v xsd šabloně common

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Souřadnice

<xsd:complexType name="Wgs84CoordinateTyp">
<xsd:all>
<xsd:element name="degrees" type="xsd:nonNegativeInteger" />
<xsd:element name="minutes" type="xsd:nonNegativeInteger" />
<xsd:element name="seconds" type="xsd:decimal" />

-
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